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A

m a g y a r

A tudomány mai állása szerint – ezt
kell mondanom, hisz sem a történelem
tudomány, sem a régészet és paleoantro
pológia nem egzakt tudományok, nem
bírnak a matematika bizonyítóerejével
– a modern ember (homo sapiens
sapiens) 70–50 000 évvel ezelőtt KeletAfrikában, a Szaharától délre alakult
ki és innen kivándorolva népesítette
be a többi földrészt, felváltva az ott élő
elő- és ősemberi populációkat.Az eddig
megtalált régészeti leletanyagok, és a
molekuláris biológiai vizsgálatok (például a mitokondriális Éva-hipotézis)
egyértelműen ezt támasztják alá.
Jared M. Diamond (1937) amerikai
antropológus és más kutatók azt állítják,
hogy a beszéd a modern embernél jelent
meg 70–50 000 évvel ezelőtt egy több
százezer éves fejlődés eredményeként.
A nyelvhasználat is tehát a modern ember sajátossága. A kelet-afrikai kirajzás
után, Kr.e. 60 000–10 000 között népe
sedett be a föld és alakultak ki mai em
berfajták (rasszok), és a nyelvcsaládok.
Létezett tehát egy ősnyelv, amelyből a
szétrajzás következtében helyi nyelvek
alakultak ki és fejlődtek mai szintre.
A francia Sorbonne Egyetem kutatói
megvizsgálták, hogy mennyi ősetimont (sokezer éves egyszótagú szó)
tartalmaznak az egyes nyelvek és a
következőre jutottak: az angol 4, a latin
5, a kihalt őstörök nyelv 25, a finnugor
nyelvek 27, a magyar 68 százalék ősetimont használ ma is. A magyar nyelv
ősiségére, alapnyelv mivoltára sokan
rácsodálkoztak már. Ha „levetkőztették” szavainkat, olyan szógyökökhöz
jutottak, amelyek valamilyen ősetimont
testesítettek meg. Megfordítva pedig,
a csúcstechnológiát képviselő ragok,
toldalékok, képzők logikus hozzáadásával páratlan szókincset hozhatott létre
a magyar nyelv. Ezért mondhatjuk,
hogy a nyelvünk logikája olyan, mint
a matematikáé, alapkövekből építhető
föl, pontos számtani műveletekkel.
2009. április 29-én adta hírül az
austini székhelyű Global Language
Monitor, amely az angol nyelvet figyeli és nyilvántartja az új szavakat,

n y e l v r ő l
szókapcsolatokat, hogy június közepére
megszülethet az egymilliomodik angol
szó (a nyelv legutolsó újításai a Barack
Obama elnökké választásának lelkes
fogadtatásából született Obamamania,
vagy a pénzügyi válság nyomán megjelent, a bankárokat elítélően jellemző
bankster). Arany János költőóriásunk
nyelvünket nemcsak ismerte, hanem
a szó legátfogóbb értelmében művelte
is. Ő már kétmillió magyar szóról beszélt. Például egy átlag csikós 150 lóval
kapcsolatos szót ismert, a nyelvünkben
egyébként kb. 300 lóval kapcsolatos
szó van.
A XIX. század közepéig a magyar
nyelvtudományban még nem voltak
szilárd, általánosan követett alapelvek,
szótár sem volt. Az első jelentősebb
munka, a magyar nyelvészet páratlan
kincse, a Czuczor Gergely és Fogarasi
János szerkesztette A magyar nyelv
szótára című mű, melyet 1864-ben
mutattak be.
Amagyar nyelv logikus felépítéséről,
páratlan szépségéről így nyilatkoztak a
külföldi tudósok:
1480-ban Marcio galeotti, a Mátyás
udvarába szakadt tudós humanista cso
dálkozva jegyzi meg: „A magyarok,
akár urak, akár parasztok, mindnyájan
egyazon szavakkal élnek.”
1817-ben Giuseppe Mezzofanti bí
boros, aki 58 nyelvet értett s beszélt,
többek között kitűnően magyarul is
(négy nyelvjárásban), Bolognában ékes
magyar beszéddel fogadta József ma
gyar nádort. Ő mondta Frankl Ágoston
cseh nyelvésznek: „Tudják-e, melyik az
a nyelv, amelyet konstruktív képessége
és ritmusának harmóniája miatt az ös�szes többi elé, a göröggel és a latinnal
egy sorba helyeztek? A magyar! Az új
magyar költők versét ismerem, amelyeknek dallamossága teljesen magával
ragadott. Kísérjék figyelemmel a jövő
történetét és a költői géniusz oly hirtelen
fellendülésének lesznek tanúi, amely
teljesen igazolja jóslatomat. Úgy látszik,
a magyarok maguk sem tudják, hogy
nyelvük milyen kincset rejt magában.”
1820-ban Grimm, a történeti hangfej

Tomos Tünde: Hétfalusi ház
lődés törvényszerűségeinek felismerő
je, az első német tudományos nyelvtan
megalkotója kijelentette, hogy a magyar
nyelv logikus és tökéletes felépítése fe
lülmúl minden más nyelvet.
1840-ben Erbesberg világhírű bécsi
tanár kijelentette, hogy „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy
meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság,
és emellett szorgosan került minden
közönségest, kiejtésbeli nehézséget és
szabálytalanságot.”
Sir John Bowring, angol filozófus,
nyelvkutató, aki verseket fordított ma
gyarból angolra, a következőket jegyez
te fel: „A magyar nyelv eredete nagyon
messzire megy vissza. Rendkívül kü
lönleges módon fejlődött és struktúrája
visszanyúlik arra az időre, mikor még
a jelenleg Európában beszélt nyelvek
nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely
szilárdan és határozottan fejlesztette
magát, matematikai logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos és
erős hangzatokkal. Az angol ember
büszke lehet anyanyelvére, mely az
Barabási László

emberiség történetére és múltjára utal.
Az eredetén meglátszik az a különböző
nemzetektől származó réteg, melynek
összességéből kialakult. Ezzel szemben
a magyar nyelv egy tömör kődarab,
melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagytak. Nem olyan mint
egy naptár, mely korral változik. Nincs
szüksége senkire, nem kölcsönöz s
nem von vissza, nem ad és nem vesz
el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a
legdicsőségesebb monumentje egy
nemzeti egyeduralomnak és szellemi
függetlenségnek. Amit a tudósok nem
tudnak megoldani, elhanyagolják, úgy
a nyelvkutatásban mint a régészetben.
Az egyiptomi templomok mennyezete
– mely egyetlen szikladarabból készült
– megmagyarázhatatlan. Senki sem
tudja, honnan származik, melyik helységből hozták ezt a furcsa, bámulatos
tömeget. Hogyan szállították és emelték
fel a templom tetejére. A magyar nyelv
eredete ennél csodálatosabb jelenség.
Aki megoldja, Isteni titkot fog elemezni,
és a titok első tézise ez: Kezdetben vala
a szó, és a szó Istennél volt és a szó lett
az Isten.”

A csángók

Hosszú ideig keresgéltem a népnevek között, hogy nem bukkanok-e rá
egy beszélő névre. Olyanra, amely
világosan kimondja, hogy ők igenis az
első népek közé tartoznak. A mai ma-

gyar nyelvből hiába indultam volna ki.
Azért változott a mi nyelvünk is. Más
volt az ősnyelv szókészlete, kifejezés
módja. Hasonló a mai gyerek nyelvhez.
(Folytatása a 3. oldalon)
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Bencze Mihály

A hétfalusi cigája-juh
A hétfalusi gazdák, akár a hétfalusi
fuvarosok és mesteremberek Erdélyszerte híresek voltak. A két világháború
részben összezúzta ezt a kialakult képet.
A háborúkban sokan elestek, Trianon
miatt sokan elmenekültek, sokan orosz
hadifogságban sínylődtek, mások meg
a Duna-csatornát építették. Gyerekko
romban még minden családnak megvolt az egy-két tehene, a 10–20 juha, és
hadd ne soroljam tovább. Gyerekként
mi is részt kellet vállaljunk a gazdaságban, és szeretettel is végeztük. A játékos
kis bárányokat csodálatos volt gondozni. De jött a brutális kollektivizálás, és
mindent elvitt, mindentől megfosztott.
*
Annyira még visszaemlékeztem,
hogy mindenkinek cigája juha volt, ez
a fajta honosodott meg itt a Kárpát-kanyarban. Most nézzünk egy kicsit a
történelmi múltba. Anonymus is leírja,
hogy a székelyek is juhtenyésztők voltak, a gúzsolt szarvú juhfélét a cigája
juhot tartották, amelyet a jászok is. E
juhfajta neve a németben ma is Zackelschaf, amelyben a cakkel név a székely
nemzetnévvel egyező, annál is inkább,
hogy a székelyek neve a régi iratokban
zakul, zakur alakban is található. E
juhfajta nevét a németek valamikor a
székely törzstől vették át, vagy a juhfajtát épen ezért nevezték így, mert a székelyek tenyésztették. Természetes, hogy
a cigája-juh a székely mitológiában is
régi idők óta szent állatként szerepel,
ezért jelentős az előfordulása a székely
jelrendszerben is.Aszékelység délkeleti
ága volt az orbai szék, és a Barcaság.
Nem véletlen embertani összehasonlításban az orbai székely és a barcasági
csángó emberek genetikai azonossága.
Történelmi íratok szerint is Brassó megyében csak Hétfaluban tenyésztették
a cigája juhot, szomszédságunkban
Háromszék megyében pedig csak az
orbai járásban.
*
A cigája egy régi, önálló fajta, az
ősi Kis-Ázsiai fajtakör maradványa,
ahonnan a legtöbb háziasított fajta
származik. A fajta közvetetten a keleti
vadjuh, vagy az arkal (ovis ammon
orientalis) leszármazottja, és 12 000
éve háziasították. A sumér agyagtáblák is ábrázolják. Testét fehér színű,
esetenként fekete szálakkal tűzdelt,
fürtös szerkezetű gyapjas bunda bo
rítja, de a gyapjú nem terjed ki a fejre,
illetve a lábak alsó részére. A lábakat
és a fejét barna, barnás-fekete, vagy
koromfekete színű szőrzet borítja. Idő
sebb állatoknál a gyapjú erősen kormos
is lehet.Akosok csigás szarvat viselnek,
a nőstény egyedeken néha sarló alakú
szarvat találunk. A gyapjúzsír a cigáják

bundájában szép sárgaszínű, olajos és
elegendő.Acigája juh felépítésében tej,
hús és gyapjú fajta. Szilárd és ellenálló.
Egy kifejlett anya súlya 50–55 kg,
magassága 65–70 cm, a törzs hossza
75 cm, a kifejlett kos pedig 60–80 kg.
Az anyákat három hónapos szoptatást
követően még négy hónapig naponta
kétszer fejik, évi átlagban 40–60 litert.
Az újszülött bárányok nagyok, igen
jól fejlődnek. Csak ősszel üzekedik,
de a bárányok száma rendszeresen
meghaladja az anyáét. A teje finom,
sok vitamint tartalmaz, a sajtja ízletes,
tápláló. Húsa porhanyó, nem faggyúszagú, a török szultánok kedvenc ételei
közé tartozott.
Feltűnő a szabályos szép, markírozott hullámosság, melyet a szálak a
bundában mutatnak. A brassói posztógyárosok meg voltak elégedve a cigája
gyapjú ruganyosságával és dicsérték
e gyapjú nemezelő-képességét is.
Gyapja pehelyszálakból áll, ezért a
Nyugat-Európai piacokon a XVIII–
XIX. században is keresett volt, főként
a kalapgyárosok körében.
*
A cigája-állomány a hétfalusi csán
góknál az 1886-os adatok szerint
több mint 100 000 volt. Egy anyajuh
élősúlya Brassó megyében 20–22
kg, Háromszék megyében 13–17 kg,
Baranyában pedig 48–55 kg volt, az
1885-ös kimutatás szerint. A gyapjú magassága Brassóban 4–5 cm,
Háromszéken 2–3 cm, Baranyában
4–5cm, a bunda súlya pedig Brassóban
1–1,2 kg, Háromszéken 1 kg, Baranyában 2,5 kg. Hétfaluban egy anyajuh
után a juhász 6–7 kg sajtot és 0,5 kg
ordát adott. Mindez 123 évvel ezelőtt.
Ma gyakorlatilag megszűnt Hétfalu
ban a juhtenyésztés, legelőinket idegen
juhászok bitorolják, és a cigája-juh is
egy régi szép emlék maradt. A globali
zációban emlékezni még szabad.

Díjátadás a  Megyeközi Mate
matika verseny XXXII. forduló
ján, Segesváron
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Szerkesztőség

ZRIK díjazottak

Közeledik a tanév vége. A Zajzoni
Rab István Középiskolában idejében
elkezdődődött az eredmények számba
vétele:
Magyar nyelv és irodalom: Megyei tantárgyverseny: Jakab Edina VI.
osztály – III. díj, Malicski Imola VI.
osztály – dicséret; Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny megyei szakasz:
Miklós Botond V. osztály – I. hely,
Malicski Imola VI. osztály – II. hely;
Magyar csillagok, mesemondó verseny
– Duna TV: Szörnyi Szilárd – VII. osztály;Arany napok – Ki mit tud? verseny:
Malicski Imola VI. osztály szavalat – I.
hely, FilipAndrea III. B osztály szavalat
– különdíj, Bencze Renáta III. B osztály
szavalat – különdíj; Kazinczy vetélkedő
csapat-verseny dicséret; Magyar Nyelv
Napján mesemondó verseny országos
szakaszán, Kézdivásárhely: Szörnyi
Szilárd VII. osztály – Krónika különdíj,
részt vettek: Csere Róbert IX. Osztály,
Kovács Brigitta X. Osztály; Implon
József helyesírási verseny, országos
szakasz, Sepsiszentgyörgy: Simon
Anikó XI. osztály – dicséret; „Aranka”
– Szép magyar beszéd verseny, országos
szakasz, Kolozsvár: Kovács Beatrix X.
Osztály; „Édes anyanyelvünk”, országos szakasz, Kolozsvár: Antal-Bacsó
Enikő XI. osztály; Irodalmi kreativitás
verseny, megyei szakasz: Szén Géza XI.
osztály – dicséret; Március 15. – szavalóverseny RMDSZ pályázat: Szörnyi
Szilárd VII. osztály – III. díj, Tóth Melinda VII. osztály – III. díj, Fejér Sándor
XIII. osztály – I. díj, Csere Margit XII.
Osztály – II. díj, Piroska Zoltán X.
Osztály – III. díj; Mesemondó verseny
II–IV. (mese szövegismereti 3 fordulós
megyei verseny: selejtező, elődöntő,
döntő) a II. Fordulóra továbbjutottak:
II. osztály csapata: Kajcsa Renáta, Benedek Andír András, Bokor Edward;
III. A. osztály csapata: Gosuly Timea,
Partin Anita, Köpecsiri Anikó, Soós
Márton; IV. osztály csapata: Gosuly
Kinga, Molnár Szabolcs, Jakab Noémi,
Jani Szilveszter; a III. fordulóra továbbjutott: a III. A. osztály csapata: Gosuly
Timea, Partin Anita, Köpecsiri Anikó,
Soós Márton; „Adj király katonát” –
meseismereti országos csapatverseny:
IV. osztály: Gosuly Kinga – II. hely a
megyei szakaszon, VII. osztály: Szörnyi
Szilárd – II. hely a megyei szakaszon; „
Kányádi Sándor” versmondó verseny,
megyei szakasz, részt vettek: Bodi Márk
I., Kovács Eszter Apolka I., Tóth Tímea
II., Kajcsa Renáta II., Benedek Andír
András II., Molnár Szabolcs IV., Lőrincz
Kónya Sándor III. A., Soós Márton III.

A., Balázs Chintia III. B., Kelemen
Mónika III. B.
Román nyelv és irodalom: Megyei
tantárgyverseny: Tóth Melinda VII.; „
± Poezie” megyei szakaszra továbbju
tottak: Jakab Edina V., Gosuly Robert
VI., Orbán Botond VI., Tana Andrea
VI., kimagasló teljesítmények a megyei
szakaszon: Jakab Edina V. 89 pont, Go
suly Robert VI. 81 pont; Smart (román
nyelv) kimagasló eredmények (őszi
szakasz): Jakab Edina 88 pont, Pantea
Éva 76 pont, Koter Monika 76 pont.
Matematika: Megyeközi körverseny
XXXI. Forduló, Brassó: Jakab Edina
V. – I. hely, Miklós Botond V. – II. hely,
Gosuly Robert VI. – V. hely; Megyeközi
körverseny XXXII. forduló, Segesvár:
Miklós Botond V. – II. díj, Jakab Edina V. – II. díj, Simon Anikó XI. – V.
hely; Zrinyi Ilona matematika verseny,
megyei szakasz (az eddigi legnagyobb
résztvevőszám négyfaluból – 128 tanuló): Gosuly Tímea III. – 7. hely, Gosuly
Kinga IV. II. díj, Miklós Botond V. I. díj,
Jakab Edina V. II. díj, Ferencz Izabella
V. 5. hely, Tóth Melinda VII. I. díj, a
nemzetközi döntőn, Kecskeméten részt
vettek: Miklós Botond és Tóth Melinda;
Csapatversenyben a megyei szakaszon:
ZRIK V. osztály: I. hely; Smart matematikaverseny VII. forduló: Miklós Botond
V. I. díj (maximális pontszámmal).
Angol nyelv: Smart angol nyelvis
meret: Dicséretben részesültek: Jakab
Edina V. 88 pont, Bute Renáta V. 80
pont, Varga Lóránd V. 72 pont, Miklós
Botond V. 72 pont, Malicski Imola VI.
72 pont.
Kémia: Tantárgyverseny, megyei
szakasz: Tóth Melinda VII. III. díj (Erdélyi szinten 18.), Kóter Monika VII.
V. hely.
Történelem: „Gyermekemet az or
szágért” vetélkedő:ACommunitasAla
pítvány támogatásával, az RMDSz és a
Csíki Székely Múzeum szervezésében
34 tanulónk az V–VII. osztályokból
ingyenes utazást nyert Csíkszeredába,
a Tatárjárás kiállításra. A verseny első
háromhelyezett csapata ajándékcsomagot nyert. I. hely: Bencze Zsolt V., Jónás
Henrietta V., Szőcs Andor VI., Bute
Loránd VI., Kóter Mónika VII., II. hely:
Miklós Botond V., Tamás Zsuzsanna V.,
Szitás Ferenc VI., Huszár Anikó VII.,
Orbán Botond VI., III. hely: Jakab Edina
V., Partin Roland V., Ádám Norbert VI.,
Gödri Szabolcs VI., Pantea Éva VII.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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A csángók

(Folytatás az 1. oldalról.)
Rövid szógyökök egymás mellett és
nem léteztek – mint ahogy gyakorlatban ma sem léteznek - az általunk tanult
nyelvtani formák.
Melyik lehetett az első nép? Él e
még? Először a hunokra gondoltam. A
hu vagy hun név értelme eredet, forrás.
A Révai Lexikonban keresgélem a
csángók címszót. Mit találok benne?
Chango, más néven likan antai,
jórészt kihalt perui indiánus törzs. Az
inkák idejében önálló kultúrája volt.
Természetesen kihalt népességként
mutatja be.AZürichi Magyar Történelmi Egylet vezetőségi ülésén elmesélem,
hogy mit olvastam, de azt is hozzáteszem, hogy az eddigi tapasztalataim
alapján azt állítom, hogy még ma is
élnek ott csángók. A Svájcban élő Bakos Ibolya segítségével Csihák György
uram, a társaság elnöke, megszervezte
egy kutatócsoport útját az Andokba.
Filmeztek, fotóztak, és az ott készített
ruhákból vásároltak. A Balaton-Tapolcán tartott kongresszuson megmutatták
nekem is. Épp a csángókról akartam
beszélni. Vittem magammal gyímesi
ruhákat. Ebédszünetben kiraktam
mindkettőt az elnökség asztalára.
Mikor mindenki begyűlt a nagyterembe, feltettem a kérdést dr. Faragó
József akadémikus, nemzetközi hírű
néprajztudósnak, hogy milyen ruhákat
lát. Természetesen rávágta, csángó.
Rákérdeztem, hogy az új ruhák is
azok? Kissé türelmetlenül kezdett magyarázni. Összehasonlította a teljesen
azonos elemeket. Furcsán nézett rám.
Benne volt a tekintetében, hogy nem
érti a hiábavaló kérdezősködést. Mivel
be voltak kapcsolva a mikrofonok, a
teremben lévő szakemberek feszülten
figyeltek. Ez után jelentettem be, hogy
az Andokból visszatért kutatócsoport
filmjét fogjuk látni.
Alig telt el egy év, felhívták a figyelmemet, hogy a magyar Néprajzi
Múzeum amerikai „indián” kiállítást
rendezett. Nem lepődtem meg, amikor gyönyörű gyímesi csángó ruhákat
láttam az üveglapok mögött. A katrinca
még fel is volt hajtva az alsó sarkánál,
mint ahogy a gyímesi nők viselik a mai
napig. Nemcsak a bocskor, de a guzsaly
is ugyanolyan volt, mint amilyet régóta
megszoktam a Tatros-völgyéből. De
meglepetésemre egy mumifikált testet
is kiállítottak. Ugyanolyan zsugorított
helyzetben kucorgott, vörös okkerrel
beszórva, mint amit a régészek hosszú
évek óta tárnak fel a Barcaságon, vagy
Háromszéken. Ilyen messze elcsángáltunk? A bizonyítékok azt mondják,
hogy igen. Sőt!
Az egyetlen ősnév, amelyet megta-

lálunk a Keleti-Kárpátokban, Kínában
és az Andokban egyaránt, az a csángó.
Mikor rájöttem, hogy a világ három
pontján ma is tökéletesen azonos szabású, szövésmintájú ruhákban öltöznek a
név értelmét kezdtem keresni. A csáng
szó folyóvizet, patakot jelent eredetileg.
A hu forrást. Őseink szimbolikus nyelvén a kirajzó emberiség forrásaként
jelölték meg a csángókat.AzAndokban
élő csángóság, de az aymara, kecsua és
más, indiánnak nevezett nép, hatvanezer éven át szinte teljes mértékben
megőrizte az ősnyelvét. Ugyanúgy,
mint a magyar.
Ez történt az Ausztráliai bennszülöttek nyelvével. De náluk egy sokkal
érdekesebb jelenséggel is találkozunk.
Cser Ferenc Ausztráliában élő akadémikus írja egyik hozzám küldött levelében: „Hatvanezer évvel ezelőtt érkezett
a földrészre az első hullám. Alacsony
vékonycsontú, vagyis déli típusú emberek. Rá húszezer évre a második magas
erős csontozatú, északi embertípus. A
kutatók szerint háromszáz nyelvcsalád
alakul ki Ausztráliában. Mindenik
szótagokból felépülő ragozó nyelv.
Egymás nyelvét könnyen megtanulják.
Pont ezért állandó vegyes házasságok
köttetnek.”
De mindezek számomra csak kiinduló pontot jelentettek. Más bizonyítékokat is kerestem. Bizonyára jelezték
azt a népességet, vagy legalább embercsoportot, amely lassan betelepítette a
földet. Mert a mai nyelvek bizony jelzik. Pionírok, úttörők, conquistádorok.
Igaz, hogy mindezek a szavak csupán
egy bizonyos tevékenységet végző
embercsoportot jelölnek. De az ősnyelv
nem jelölte-e meg ugyanezt?
Jelölte, de egy más logikával.Alassan
tovább költözködő nemzetségek hosszú
időkön át mind messzebbre folydogáltak jobb telephelyet keresve. Megmaradt a név a székely nyelvhasználatban.
Elcsángáltak. Például a csorgó, elfolyó,
elcsángáló patak forrásának neve
Csáng-hu (a patak forrása). Számos tó
viseli ma is a Himalájában ezt a nevet.
Nekünk a csángó nép nevére rövidült le.
Mindenki ismeri a Dalai Lámát, és
tudja, mindig reinkarnálódik, újjászületik. Annál kevesebben tudnak a mai
Sikkin fővárosa Ganktok közelében
levő kolostorok Karmapa vezetőjéről.
Ő is mindig reinkarnálódik 400 év óta.
Sikkin Tibet, Nepál és India határán,
indiai fennhatóság alatt levő állam. Fölé
magaslik a 8586 méter magas Kangcsend-zönga. Állítólag a nagy hó öt
kincsét jelenti, mert a természetvédelmi
zónának nyilvánított területen még
négy, örök hóval fedett csúcs magasodik. Számomra a név Kang = magasló,

kiugró, Csend = csend, Zönga = vidék,
zóna. Másképp a földkerekség második
legmagasabb hegye, amit 1955-ben
sikerült csak megmászni. Az ország

3. oldal
még 1600 méter magasan is trópusi
őserdőkkel borított, és innen ugranak
ki a havasok.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Bálint Attila, ZRIK DT elnök

Interjú Kozma Szilveszterrel
Bálint Attila (BA): Előre is kérlek
mutatkozz be: ki vagy, mikor születtél
és honnan származol?
Kozma Szilveszter (KSz):
1992.01.27-én születtem Tekerőpatakon Hargita megyében.
BA: Miért épp síugrás? Miért nem
hoki, Hargita megyében jó hoki csapatok vannak?
KSz: Azért, mert sízni kis koromtól
szeretek, mert nagyon tetszik a tél is.
A hokit, minden ok nélkül, egyáltalán
nem szimpatizálom.
BA: Hány éves korodtól sízel? Először milyen síágakban próbálkoztál?
Hogy sikerült eljutni a híres Brassói
Dinamohoz?
KSz: Nagyon kis kortól sízek, de
komolyan 7 éves kortól. Előre sífutó
voltam, mert az biztos sport volt. Azután tértem át a síugrásra. Tekerőpatakon
síverseny volt, amelyen én is részt vettem. Itt jelen volt a Dinamo is. Ők látták,
hogy én egy tehetséges gyerek vagyok
és kérdezték, ha megpróbálom-e náluk
a szerencsémet? Édesanyámmal együtt
elfogadtuk az ajánlást.
BA: Mikor jöttél te ide Brassóba, a
Dinamohoz, miért nem máshova talán
külföldre?
KSz: 2002-ben jöttem, azért ide,
mert esélyt láttam benne és akkor még
külföldre nem is vágytam.

BA: Melyik volt neked a legsikeresebb éved? Miből álltak ezek a sikerek?
KSz: A 2008-2009-es téli szezon:
1.Országos bajnokságot nyertem. 2.
Sikeresen végeztem a junior Olimpián
24. helyezett 100-ból. 3. Bejutottam
a szenior Olimpiára, ami 2010-ben
lesz. 4. A lengyeleknél egy országos
versenyen 12 ország versenyzői közül
én lettem a győztes.
BA: A legnagyobb sikered, gondolom, a szenior Olimpia ugye? Kérlek
számolj be röviden, hogy sikerült eljutni oda és milyen érzés számodra ez?
KSz: (mosolyog) milyen érzés?....
hát valami kitűnő számomra, mert én
vagyok az első román állampolgár, aki
ebben a sportágban részt vesz szenior
Olimpián.
BA: És végül meg vagy elégedve
magaddal, meg vagy elégedve eredményeiddel? Meddig szeretnél elérni,
szerinted lehetnél szenior Olimpia vagy
világbajnok?
KSz: Igen, persze, hogy meg vagyok
elégedve magammal és eredményeimmel. Nehéz világbajnok lenni, de nem
lehetetlen, tehát remélem, hogy lehetek, és ami tőlem függ, mindent megteszek, hogy vágyaim teljesüljenek.
A síugró következő megállása
Innsbruck,Ausztria. Ezek lesznek majd
a nyári szezon első edzései.

Román–angol kétnyelvű tábla Bácsfalu bejáratánál, amelyből kiderül,
hogy Négyfaluban nincsenek magyar műemlékek (emlékművek), és
magyar vendégek sem látogatják vidékünket. Úgy látszik, hogy a négyfalusi tanács is ugyanabba a hibába esett, mint Kolozsvár polgármestere, aki kijelentette, hogy románul, angolul és franciául fogják feliratozni a kolozsvári műemlékeket, fittyet hányva arra, hogy leginkább
magyarok és németek lakják, látogatják a várost. E barátságtalan
gesztus közel 10 000 személy aláírásos tiltakozását és példaértékű civil
összefogást eredményezett néhány napja.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2009. * ISSN 1582-9006 *

4. oldal

H É T F A L U

Hochbauer Gyula

XV. évf. 5. szám
Szerkesztőség

A z ö t ö d i k h é t f a l u s i m e s e m a r a t o n u t á n V. Mesemaraton
(Beszélgetés Szörnyi Szilárddal)
*
Miért mondasz mesét?
Már kicsi korom óta szeretem mon
dani a meséket. Az iskola kezdetétől
évente járok a Napsugár és az Anya
nyelvápolók Erdélyi Szövetsége szer
vezte hagyományőrző mesemondó
versenyekre. Ez a rendezvény nagyon
érdekes, mert sok más helységből is
jönnek mesemondók és egyre többen
különböző tájszólásban mesélnek. Én
nagyon szeretem mondani a meséket, a
csángó meséket, hogy máshol is ismer
jék meg ezeket és a csángó beszédet
és szeretem, mikor a közönség élvezi
a mesémet.
Szerinted divat a mese? Vagy a me
semondás divat?
Szerintem a mesemondás a divat.
Ez jó, mert mostanában nagyon sok
gyerek mond mesét a kisgyerekeknek,
és mindenhol mindenki több mesét
ismerhet meg.
Igaz, de még több mint régebben
a mesekiadvány, rajzfilm, mesefilm.
Szükséges ezek mellett mondani is
ezeket?
Igen, mert a rajzfilmben nem látják
élőben a mesemondót, hogyan és
mennyire élvezi ő a mesét és mennyi
re izgalmas ez neki,  a filmekben s  a
könyvekben pedig a gyerekek mindezt
nem érzik.
Amióta gyakrabban mondasz mesét,
másképpen is hallgatod, ha mások
mondják?
Igen, mert tudom már, hogy mire
kerül a mesében a hangsúly és jobban
figyelem mint eddig a mesemondót
mindenestül arcjátékával együt.
A meseolvasásod változott-e az
utóbbi időben?
Igen, abban is változik, hogy gyak
rabban olvasok mesét.Mikor olvasom
a mesét, jobban odafigyelek és ér
dekesebben olvasom mint eddig.
Hogyan érdekesebben?
Érdekesebbnek tűnik, mert már az
olvasásommal nincs baj és jobban oda
tudok figyelni az érdekes részekre és a
mese tartalmára.
A Magyar Nyelv Napján Kézdi
vásárhelyen a mesemondó verseny
kiértékelése után azt mondtad: „Nem
beszélnének olyan könnyen, ha tudnák
mennyi mindenre kell figyelnem me
semondás közben!” Részletezd ezt az
észrevételedet!
Szerintem a mesemondó versenye
ken a zsűri nem muszáj egy tanár vagy
tanfelügyelő legyen, lehet egy olyan
ember, aki már kicsi korától mondja
a meséket, mert az már tudja, hogy
mennyire izgul a mesemondó és mikre
kell inkább figyelni.

Bábszínház, színház és mesemondás.
Sikeresen zárult az idei, V. hétfalusi magyar népmesemaraton is.
Mikre?
A tájszólásnál nehezebben rögzítet
tem, amikor egymáshoz közel voltak
a nyelvjárási különlegességek. Az á
után következő a-t ó-nak kell ejteni,
ezt könnyű volt megjegyeznem, de
nem tudom miért. Szerintem azért,
mert ez természetesnek tűnt nekem
és érdekesebbnek, mert még az arc
játékot is megváltoztatja. Szeretem a
kettőshangzókat is  és azt is, mikor a
rag mássalhangzója nem hasonul.
Tudjam jól a mesét, a tartalmát
nagyon jól, mert hogyha nem tudom,
nem mesélhetem, mert drukkolok erő
sen, s olyankor nem lehet mesélni a
mesét. Érdekesen sem lehet mondani
és improvizálni sem, ha nem tudjuk a
tartalmá., Nem a szó a fontos, hanem
a tartalma.
S még ezeken kivül is sokminden
van, amire ezekkel egyszerre szoktam
figyelni.
Érdekesen kell mondanom a mesét,
hogy a közönség élvezze és figyeljen
rám. Kell tartanom a kapcsolatot a
mese hallgatóival: nekik beszélek,
őket nézem, megszólíthatom őket.
Kipróbáltuk az is, hogy a mesélő kö
zeledjen térben is a hallgatóhoz. Arra
is figyelnem kell, hogy ne túlozzam el
a mesemondó szerepet, mert akkor
a közönség már nem fogja élvezni,
és vigyázzak, hogy ne azonosuljak a
szereplőkkel, ne játszodjam el a mesé,t
mert nem színjátszó vagyok, hanem
mesemondó.
Egy év alatt egy mese négy-öt kön
tösét is kipróbáltuk. A Három csángó
és a püspök című hétfalusi csángó népmesét egy éve újból kiadtuk könyvbe
szedve is, azaz írott formában. Azóta
mondtad is ezt a mesét, bábos társaiddal játszodtad is, más társaid szerepjátékában láthattad, Sipos Gaudi Tünde

illusztrációját is ezek mellé tehetted.
Ugyanaz ötféleképpen? Szükséges-e
ez, érdekes-e, hasznos-e vagy fölösleges, értelmetlen, haszontalan?
Van értelme azért, mert mind az
ötféleképpen másképp lehet látni és
éreztetni a közönséggel a mesét annyi
minden van benne. Mindig másra
figyelhet a közönség: a mesemondás
közben a mese tartalmára és a mesélő
re; a színjátszáskor a mese történetéből  
még egy pár érdekes jelenetet is lehet
hangsúlyozni, sőt eltúlozni, s akkor
a közönség inkább ezekre figyel, az
illusztrációknál a szereplők formájára,
ruháira és a bábuknál arra, hogyan
lehet a mesét csak bábokkal eljátszani.
A mesemondó szerep régen a kö
zösség egyik kitűntető szerepe volt.
Ma is alakul ki kapcsolat mesemondó
és közönsége között. Élő ma a mesemondó szerep?
A kapcsolat most már eléggé alakul
a mesemondó és a közönség között a
rendszeres rendezvényeken. Ezeken
évről évre nagyobb a közönség és ez
egy jó dolog, mert mikor a kicsik a
közönségből látják, hogy mindenki él
vezi a mesemondót, akkor ők is minél
több mesét fognak tanulni, hogy ők is
mesemondók lehessenek. Ez azt bi
zonyítja, hogy ma is van mesemondó
szerep, bár ez más, mint régen.
*
Gondolom, érdemes lesz még vis�szatérni ezekre a mesemondással kap
csolatos kérdésekre ezután is.

Az V. hétfalusi magyar népmese
mondó maratonon idén 86 óvodás és is
koláskorú mesemondó vett részt a négy
falusi 1-es, 2-es, 3-as, 4-es számú és a
brassói 28-as számú óvodákból, illetve
a Zajzoni Rab István Középiskolából, a
brassói 10-es számú általános iskolából,
az Áprily Lajos Főgimnáziumból.
A mesemondás szüneteiben a kö
zönség a néprajzi múzeum kiállításait
látogathatta és tapsolhatott a Zajzoni
Rab István Középiskola bábosainak és
iskolaszínjátszóinak.
Köszönjük társszervező támogatónk
a Brassói Néprajzi Múzeum nagyvonalú segítségét, akik a rendezvény vonzó
helyszínén kívül, munkatársainak meg
értő segítségén kívül egy-egy mézes
pogácsával, és korondi kancsócskával
kedveskedtek a résztvevőknek, a dévai
Corvina Künyvkiadó és a Communitas
Alapítvány támogatását.
Barabási László

A csángók

(Folytatás a 3. oldalról)
Ha a terület régies neve magyarázatra
szorul, eléggé világos a legnagyobb
folyójának neve. Angolosan Tista. Ami
magyarul tiszta, mint a Tisza. 3700
méter magasságban lévő szent tavat,
Tsango-tónak nevezik. Úgy fordították,
„ahol a víz ered”. Tényleg van ott egy
kifolyó patak.ATsango, csángó, Csánghu formájában ismert, Dél-Amerikában
magas hegy tetején élő nép.AKárpátok
bércei között is még itt vannak.
Náluk, a 4000 méteren felüli Zong-rila hágó állandóan zeng a szirtek között
fújó szelektől. Ugyan úgy hangot ad,
mint a délkelet afrikai, mely a bennszülöttek nyelvén - Zeng hegység, melyben
a Viktória vízesés zúdul alá. A lakosság
krumplit és káposztát termel. A székely
nyelvet ismerő utas meglepetésére a
krumpli neve pitota. Mint a moldvai
csángóknál. Vagy a délamerikai indiánoknál a potata. A székely ugyanezt
pityókának nevezi a Kárpátokban.
Ennyi véletlen nincs is! – mondom
én. Az okokat majd megkeressük
együtt.
A csáng-hu szóösszetétel sokkal elfogadhatóbb az ősnép megnevezésére.
Mai bőbeszédességünkkel úgy mondhatnók, hogy az eredeti nép, amely
szétfolyt a világban. Ma is használunk
ilyen összevont hasonlatot, mely két
szóval egy egész sor fogalmat fejez
ki. Metaforának nevezzük, jó magyar
szóval. Most már csak az a feladat, hogy
megkeressük fennmaradt-e hely- és nép
-nevekben a csáng-hu, csángó kifejezés
a világ különböző pontjain.
(Folytatjuk.)
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